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“De gevende hand is sterker dan de ontvangende”.
Maar soms hebben we een duwtje in de rug nodig
om de eerste stap te zetten of om tijdelijke problemen te boven te komen. Noodhulpverleners hebben
zonder twijfel hun plaats in die punctuele hulp. De
relatie tussen helpende en hulpbehoevende of gevende en ontvangende laat ook geen plaats voor een
relatie van wederkerigheid. Kunnen hulpverleners
daarmee om?
De meest prangende vraag is wat er gebeurt na
de crisisfase en vóór de ontwikkelingsfase. Zal de
afstand tussen hulpverlener en geholpenen verminderen? Zullen de waardenconflicten die de expat ondervindt hem ertoe aanzetten om zichzelf in vraag te
stellen, om meer nederigheid aan de dag te leggen en
een lerende houding aan te nemen in een omgeving
die hij of zij niet kent? Zullen de Afrikaanse samenlevingen op hun beurt de onafhankelijkheid toejuichen
of een partnerrelatie aangaan die symmetrisch is?
In dit nummer botsen contrasterende opvattingen.
Een gedroomde gelegenheid om een debat te organiseren met de belangrijkste gesprekspartners uit het
dossier. Afspraak op 15 juni om 12u om orde op zaken te stellen! Klik hier om u in te schrijven! Hopelijk
kunnen we elkaar daar begroeten!

Abonneer u gratis op het
magazine. Klik hier!
Vind Echos Communication op het Internet
www.echoscommunication.org
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Foto van de maand

Lofzang op
de banaliteit

Bekijk de hele collectie
« The Forgotten »

Waarom dit beeld als foto van de
maand, banaal en dertien in een
dozijn? Omdat net in zijn banaliteit
de originaliteit zit. Een doodgewone
Keniaan uit de middenklasse, gefotografeerd terwijl hij zijn job uitoefent
als bewakingsagent van een parking.
Een Afrikaan, niet zielig maar ook niet
fantastisch, een man die op ons lijkt,

wellicht zelfs te veel opdat hij in de
media, altijd gretig op zoek naar exotisme, zou verschijnen. De fotografen Miguel Hahn en Jan-Christoph
Hartung, die met een reeks foto’s de
‘vergetenen van Afrika’ eer aandoen,
zeggen hierover het volgende: “De
beelden van Afrika in westerse media
tonen vooral ellende, oorlog, honger

en armoede. Maar volgens statistieken van de UN leven 90% van alle
Afrikanen niet in conflict- of crisiszones. Wij zijn naar Nairobi getrokken
om er mensen van de middenklasse
te ontmoeten en van hen een portret
te maken. Wij wilden een andere realiteit zien, die je in talrijke regio’s van
Afrika kan vinden.”

een andere kijk
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ngo’s, pas op
uw ganzen!
Is het geduld van de wereld op? Decennialang heb
ben de ngo’s de agenda van het ontwikkelingswerk
bepaald. Moedig en gestaag timmerden zij aan
de weg naar minder armoede en meer vrede. Een

werk van lange – te lange? – adem. Een studie van
the UN Global Compact en Accenture bevraagt
elke drie jaar meer dan 1000 CEO’s van ‘s werelds
grootste businesses, en wat blijkt? In 2013 zag nog
slechts 15% de ngo’s als belangrijkste invloedfac
tor voor hun duurzaamheidsbeleid, dat ze noch
tans hoog op de agenda plaatsen. Ze willen zelf aan
de slag, mogelijk in partnerschap met ngo’s, maar
in elk geval met een heel ander model: filantropie
en campagnes moeten de weg ruimen voor markt

ontwikkeling en efficiëntie. Ngo’s zijn niet irrele
vant geworden, maar het wordt stilaan tijd, aldus
de topman van Accenture, dat ze hun aversie tegen
winst laten varen. Stof voor diepgaande zelfreflec
tie én weerwerk...

Bekijk de studie

Lees het artikel

een andere kijk
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Hoogopgeleid
en welstellend?
Minder zwart!
Meer weten

© MINERVA STUDIO - FOTOLIA

u
360° Voor
gelezen
Uitgebreid Amerikaans academisch onderzoek laat geen dubbelzinnigheid bestaan over ons
diepgewortelde blanke superioriteitsdenken: blank en zwart zijn in ons hoofd
duidelijke categorieën met bijhorende
sociale kenmerken en gedragingen. Maar
het strafste van al: als ons stereotiepe beeld
uitgedaagd wordt, bijvoorbeeld door een
hoogopgeleide, welstellende zwarte, zijn
onze hersenen niet geneigd ons beeld over
het donkere ras bij te stellen. In de war over
deze onverwachte combinatie van uiterlijke
kenmerken en sociale realiteit, zoekt ons
brein de oplossing in een andere hoek: we
percipiëren de persoon in kwestie met een
lichtere huidskleur. Deze hardnekkige raciale vooroordelen zijn helaas niet enkel een
curieus studieresultaat. In de echte wereld
hebben ze verregaande consequenties, zoals
strengere en langere gevangenisstraffen
voor zwarten. Werk aan de winkel.
Veel werk…

een andere kijk
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| Video van de maand

#EndHumanitarianDouchery
Een redelijk onuitstaanbare jongeman,
die zich inzet om Amerika van obesitas
te redden met zumbalessen en door
geld in te zamelen voor huisgemaakte
“lemonaid”. Ziehier een overdreven,
absurde en groteske situatie, door de
website EndHumanitarianDouchery in

scène gezet om het “volontourisme”
aan te klagen van bepaalde hulpverleners, die denken de wereld te kunnen
verbeteren met een toverstokje. Door
gebrek aan kennis en voorbereiding
worden heel wat domme stoten uitgehaald, dat is de boodschap van deze

video, die zowel op je lachspieren als
op je grijze massa werkt.
Bekijk de video

Website

Extra interessant: de website EndHumanitarianDouchery klaagt niet enkel aan,
maar stelt ook alternatieven voor.
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Lily
Deforce
Directeur van
Fairtrade Belgium

“Het compromis
is de basis van
samenleven.”
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‘Een pragmatische doener’. Lily Deforce zal het
woord meermaals in de
mond nemen. Al snel
mag blijken dat deze vlag
de grote lading ballen
die de directeur van Fairtrade Belgium behendig
in de lucht houdt, volledig dekt. “Als ik mensen
hoor klagen, is mijn
vraag: ‘wat kan je
zelf doen?’”
1988

| bio
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Behaalt het diploma
van landbouwkundig
ingenieur (UGent)

1988-93

Werkt als academisch
onderzoeker, o.a.
in de VS en Japan
(doctoraat)

1994-2000

Werkt voor Procter
and Gamble

2002-06

Coördinator
hoofdzetel van
Vredeseilanden

2008…

Directeur van
Fairtrade Belgium

2013…

Voorzitter van duurzaamheidsnetwerk
Kauri

portret

n’GO mei 2015

9

| getuigenis

L

ily Deforce werd achtereenvolgens academisch onderzoeker,
businessvrouw, moeder van drie,
en is nu reeds meer dan tien jaar
een trekkende kracht in ontwikkelingswerk én voorzitter van Kauri1. “Mijn
pad volgt geen logica, een carrièreplan is
er nooit geweest”, zegt ze. “Ik heb steeds
de keuzes gemaakt die ik op dat moment
zinvol vond. Uiteindelijk werd mijn bekommernis om wat en hoe we eten belangrijk,
mijn bezorgdheid om ons consumptiepatroon. Ik ben een doener en daarom vind
ik werken rond menselijk gedrag zo belangrijk. Fairtrade past helemaal in dat plaatje.
Sommige protestacties via de sociale media
vind ik te gemakkelijk. ‘Wat kunnen we alvast zelf doen’, vraag ik me dan af.”
Kauri is een Belgisch duurzaamheidsnetwerk voor ngo’s en bedrijven.
1

Chris Claes, Verantwoordelijke Strategic Relations bij Vredeseilanden en
bestuurder van Fairtrade
Belgium

« Lily is een erg sterke langetermijndenker. Dat mocht ik al ervaren toen
ik jaren geleden haar steun kreeg bij
de strategische organisatieverandering van Vredeseilanden. Vandaag
zie ik haar bij Fairtrade opnieuw dat
strategische inzicht combineren met
stevige dossierkennis. Bovendien zijn
haar ervaring en netwerk in zowel de
privésector als de civiele maatschappij
een ongeziene troef. Wat ik het meest
bewonder? Zonder twijfel Lily’s onwaarschijnlijke vermogen om mensen
te mobiliseren. Ze ziet wat hen drijft,
aan welke waarden ze gehecht zijn,
en ze tracht hen via die weg tot actie
te bewegen. Een mooi staaltje van
empathie. »

“In het stemhokje kiezen we voor een betere
wereld, maar nog veel belangrijker zijn de keuzes
die we elke dag maken.”

n’GO mei 2015

“Het is onze morele plicht om naast
kwalitatieve resultaten ook kwantitatieve bewijzen voor te leggen
dat wat we doen, ertoe doet.”
Logge tanker

“Ja, ik vind het lastig als mensen geen verantwoordelijkheid opnemen. Zo ben ik
ook opgevoed: de bal opvangen en kijken
wat je ermee kan doen. Iedereen heeft een
enorm potentieel om bij te dragen tot een
betere wereld. Onze keuze voor die betere
wereld maken we op vaste tijdstippen in het
stemhokje, maar wellicht nog invloedrijker
zijn de keuzes die we elke dag maken. We
mogen gretig leven, zeker, maar we denken
best na over onze dagelijkse keuzes, want
ze zijn erg bepalend. Ik ben optimistisch
over de evolutie van het duurzaamheidsbewustzijn, maar wat mij triest en opstandig
maakt is het prijsgedreven ketendenken,
een zware tanker die moeilijk te wenden
valt. We spelen de zwarte piet naar elkaar
door. Zolang de grootdistributie de prijzenoorlog niet wil stoppen, de boer zich
als slachtoffer profileert en de consument
enkel het goedkoopste wil, wordt uiteindelijk iedereen het slachtoffer.”

Vooruit met wie wil

Om die cirkel te doorbreken hebben Fairtrade België en Vredeseilanden kitchen tablegesprekken georganiseerd: een gesprekstafel verhuisde telkens naar andere spelers
in de keten, met één centrale vraag: hoe
de vicieuze cirkel doorbroken kon worden.
Het resultaat mag er zijn: het boek ‘Save
the foodure’ brengt tien recepten aan om
het duurzaamheidsdenken een duw in de
rug te geven. “De industrie is onmiskenbaar
de grootste hefboom”, zegt Lily Deforce.
“Met een stimulerende overheid die wind
in de zeilen geeft, kan zij heel grote stappen
zetten. In elke schakel van de keten zijn er
spelers die willen. Het is een kwestie van
die koplopers te verbinden en samen met

hen een weg af te leggen. Co-creatieprojecten kunnen op termijn een hele sector
meetrekken!”

Op eigen benen

Heel Lily’s denken over ontwikkeling is gekleurd door verantwoordelijkheid nemen
en verantwoordelijk maken. “Ik ben doordrongen van de idee dat ontwikkeling alles
te maken heeft met het sterker maken van
mensen, zodat ze in hun context op eigen
benen kunnen staan. Dat belet niet dat ik
veel begrip heb voor mensen die fysiek of
psychisch niet in staat zijn om hun leven op
de sporen te krijgen. Ik geloof niet in een
puur meritocratisch model, waarin ieder
zijn eigen problemen moet oplossen, een
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“Definieer voor jezelf wat de essentie is, over de
rest kan je compromissen sluiten.”
model dat proclameert dat iedereen er kan
komen als hij het maar voldoende wil. Solidariteit is essentieel en ook noodhulp blijft
nodig. Maar vaak is die nood wel het gevolg
van een falende verantwoordelijkheid en
structurele politiek.”

© PPART - ISTOCK

De ontwikkelingskracht
van ondernemers

Empowerment en respect zijn de basis van
Lily’s sterke geloof in het concept Fairtrade. “Fairtrade biedt een kader waarbinnen
mensen kunnen groeien en op eigen benen
staan. Als kleine boeren die nauwelijks weten hoe de wereld draait, via Fairtrade uitgroeien tot coöperanten die zelfredzaam
en met kennis van zaken hun bedrijf runnen, dan is er een stap gezet naar een betere wereld. Fairtrade is een instrument.
Mijn geloof in de ontwikkelingskracht van
ondernemerschap wordt gesterkt door de
talrijke succesverhalen van boerenorganisaties in het Zuiden. Bijna altijd heeft hun
succes te maken met sterk leiderschap, met
een groep mensen die de ambitie hebben
om de handschoen op te pakken.”

Verantwoording
aan de boeren

“Maar fairtrade is meer dan empowerment”, gaat Liliy verder. “Ik vind dit ontwikkelingsmodel aantrekkelijk omwille

van de reciprociteitsgedachte. In een eerlijke handelsrelatie is er een evenwichtige
en menswaardige interactie. Die gezonde
wederkerigheid mis ik bij liefdadigheid.
Sinds enkele jaren hebben de boeren in de
wereldwijde Fairtradeorganisatie 50% van
de macht in handen. Hoewel deze nieuwe
organisatie nog niet 100% matuur is, stemt
de wederkerigheid in de verantwoordingsrelatie mij erg tevreden: als nationale Fairtradeorganisaties, die ook de marketing
voor eerlijke handel verzorgen, moeten we
voortaan via indicatoren verantwoording
afleggen aan de boeren en aantonen welke
inspanningen we hebben geleverd om hun
producten in de markt te zetten. Dit model
is vrij uniek in ontwikkelingssamenwerking. Ik heb onlangs mijn eerste ‘functioneringsgesprek’ in die zin gehad.”

Geen excuus

“Ook mijn eigen managementstijl is outputgericht. Als directeur verzeker ik de
randvoorwaarden, de ruggengraat, het
businessplan van de organisatie, zodat elk
teamlid duidelijk weet hoe hij kan bijdragen tot het eindresultaat. Dat houdt ook in
dat zaken die veel enthousiasme oproepen,
maar uiteindelijk nauwelijks bijdragen tot
het doel, geen plaats hebben. Als ngo moeten we onszelf in vraag stellen. We mogen
ons niet wegsteken achter het excuus dat

portret
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| getuigenis
onze resultaten niet meetbaar zijn. Ik beschouw het als onze morele plicht om naast
kwalitatieve resultaten ook kwantitatieve
bewijzen voor te leggen dat wat we doen,
ertoe doet. Ik ben de gardien du temple,
die met milde strengheid de essentie wil
bewaken.”

Niet vies van compromis

Lily’s drang naar daadkracht en verantwoordelijkheid zou al snel een dogmatisch
randje kunnen krijgen, maar zij is zelf de
eerste om haar afkeer van elke vorm van
fanatisme te benadrukken. Ik ben een pragmatische doener, zegt ze. “Als we van 4 naar
5 evolueren op een schaal van 10, dan noem
ik dat een succes. Ik weet dat het einddoel 10
is, maar elke stap telt. Dat inzicht heeft de
Solution Focusbenadering2 mij bijgebracht.
Die afkeer voor fanatisme wordt bijzonder
sterk uitgedrukt in het boek ‘Hoe genees je
een fanaticus’ van Amos Oz. Een ware eyeopener. Ik heb meteen vijftig exemplaren
gekocht en uitgedeeld! Het boek wijst op de
nefaste rol van fanatisme. Oz stelt dat wij,
West-Europeanen, een natuurlijke aversie
hebben tegen compromissen. We zien het
als een verloochening van onze principes.
Maar compromis is geen vies woord, het is
de essentie van samenleven. Je definieert
Over de Solution Focusbenadering verscheen een artikel in n’GO nr. 6

voor jezelf wat de essentie is, over de rest
kan je compromissen sluiten. Als we ons
kunnen inleven in de andere, kan er een
constructief gesprek volgen. We kunnen
ook agree to disagree.”

Connectie

Vanuit die mildheid voor het compromis is
Lily Deforce een grote voorstander van de
samenwerking tussen ngo's en het bedrijfsleven. Als voorzitster van Kauri helpt ze mee
bruggen slaan tussen twee werelden die elkaar steeds beter leren kennen. “We moeten
af van het idee dat de slechteriken in de bedrijven zitten en de ngo's met het goede deel
van de bevolking gezegend zijn. We kunnen
respect opbrengen voor elkaars situatie als
we elkaar als mens mogen ontmoeten, niet
als vertegenwoordiger van een organisatie.
Ik heb begrip voor het confrontatiemodel
van organisaties als Greenpeace: door hun
ongezouten en radicale activisme bereiken
ze heel wat, maar we moeten ook aan tafel
met elkaar in functie van oplossingen. Het
overlegmodel heeft al deuren geopend. Eerder dan de confrontatie op te zoeken, ga ik
op eigen kracht vooruit. Kritiek, gedreven
door profileringsdrang, is niet mijn motor.
Connectie is het vuur dat mij drijft.”

2

SYLVIE WALRAEVENS

David Leyssens, Network
Director van duurzaamheidsnetwerk Kauri

“Haar brede en rationele
kijk op de zaken combineert ze met sterk emotioneel leiderschap.”
« Lily roept bij mij het beeld op van de
gedreven en uiterst betrokken voorzitter.
Haar kijk op duurzaamheid is bijzonder
motiverend: ze benadert duurzame
ontwikkeling niet als een probleem,
maar gaat de uitdagingen aan met een
opportuniteitsbril. Om dat te kunnen
heeft ze een erg sterke troef in handen:
ze is een bruggenlegger in elke milliliter
bloed. Als geen ander kan ze de zaken
bekijken vanuit het perspectief van haar
gesprekspartner. Haar brede en rationele kijk op de zaken combineert ze met
sterk emotioneel leiderschap. Het is voor
haar van het grootste belang dat de 9
bestuursleden van Kauri een hecht team
vormen, elkaar persoonlijk kennen en
een goed onderling contact hebben. Daar
investeert ze ruim in. En het werkt... »

n’GO mei 2015
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Zijn westerse ngo’s een
restant van het aloude
imperialisme in het Zuiden? Houden humanitaire
organisaties er een neokoloniale visie op hulpverlening op na? En wat
zou de lokale bevolking
eigenlijk zelf vinden van
wat er allemaal op hun
grondgebied gebeurt?
Moeten we de hulpverlening ‘ontwestersen’?

Ngo’s op de rand van
het imperialisme

© BEAWOLF - FOTOLIA

dossier

dossier

I

n wat volgt hebben we het niet over
alle ngo’s. De wereld van de ngo’s is
complex en bestaat uit ontelbare organisaties van verschillende grootte,
met uiteenlopende doelstellingen en
werkwijzen. Veel van die organisaties hebben de laatste jaren een grote evolutie doorgemaakt: ownership, participatie en empowerment zijn sleutelwoorden geworden en
acties op het terrein worden uitgedacht in
samenspraak met de betrokkenen. Die ngo’s
onderhouden goede relaties met de lokale
bevolking, die volledig betrokken is bij hun
projecten. De bedenkingen die we hieronder
formuleren hebben vooral betrekking op
de grote ngo’s – overwegend medische. Zij
blijven doordrongen van een westerse vi-

14
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“Hulporganisaties
daar waren erg
zelfvoldaan over hun
aanwezigheid. Ze
voelden zich op hun
manier een soort
weldoeners.”

n’GO mei 2015

Ontwikkelingshulp in
historisch perspectief
Voor afrikanist Göran Hydén1 is een van
de grootste problemen van de hedendaagse humanitaire hulpverlening dat
ze het historisch perspectief uit het oog
verloren is, dat vroeger wel door ontwikkelingsorganisaties erkend werd en dat
een gecontextualiseerde aanpak toeliet.
In plaats daarvan werd er steeds meer
ingezet op onmiddellijk tastbare resultaten, op het zomaar droppen van hulp.
“De eerste theorieën (over ontwikkeling)
vertrokken van het principe dat de hervorming van de productiekrachten een
Foreign Aid: What Happened to Development?, Göran Hydén, in Danish Foreign
Policy Yearbook, Danish Institute for International Studies, 2011, pp. 130-155
1

eerste vereiste was om te kunnen ontwikkelen. In de jaren 70 bijvoorbeeld zette
de strijd tegen armoede vooral in op een
herverdeling van middelen. Deze theorieën aanvaardden dat ontwikkeling een
langzaam proces van sociale verandering
was, dat bovendien niet lineair verliep.”
Hydén vervolgt: “Hedendaagse analyses
van de ontwikkelingssituatie vergelijken
alle landen op dit eigenste ogenblik en
lijken te verwachten dat iedereen hier en
nu tot hetzelfde in staat is. Ontwikkeling
is gereduceerd tot een aantal indicatoren
zonder context. Dat leidt onvermijdelijk tot onrealistische doelstellingen, tot
onnodige druk op de ontvangers van de
hulp en tot grote teleurstellingen als het
verhoopte resultaat uitblijft.”

dossier

n’GO mei 2015
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“De partners in het Zuiden lijden onder de dictaten van
de ngo’s uit het Noorden. Het Noorden heeft financiële
middelen, het Noorden heeft geloofwaardigheid, het
Noorden is aan het woord op internationale fora.”
sie op humanitaire hulp
en zijn daarom doelwit
van scherpe kritiek,
die koren op de molen
is van het antiwesterse
discours van sommigen.

© KASTO - FOTOLIA

Rony Brauman

Westerse
superhelden

Voor Michel Galy, een van de bestuursleden
van Action contre la Faim, die hier voor
eigen rekening spreekt, wordt die westerse visie gekenmerkt door het concept van
‘vooruitgang’ als iets wat, volgens sommige
spelers binnen de humanitaire hulp, alleen
bereikt kan worden met hun medewerking
en die alleen kan leiden tot hun samenlevingsmodel. Hij vertelt wat hij meemaakte
in Madagaskar: “De hulporganisaties daar
waren erg zelfvoldaan over hun aanwezigheid. Als jonge westerlingen dachten ze dat
ze de Malagassiërs iets bijbrachten wat hun
eigen samenleving hun niet kon bieden. Ze
voelden zich een soort weldoeners op hun
niveau.” Volgens Rony Brauman, voormalig
voorzitter van AZG Frankrijk (1982-1994) en
tegenwoordig onderzoeksdirecteur van de

Stichting AZG, is een dergelijke idealistische
visie op hulpverlening een logisch gevolg
van de ontwikkelingsideologie zelf. “Het
woord ontwikkeling is altijd gebruikt in een
context van achterstand inhalen. Landen
moeten in snel tempo ontwikkeld worden
om aan te kunnen sluiten bij onze vooruitgang. De weg die daarbij gevolgd wordt, en
het doel waarnaar gestreefd wordt, worden
van buitenaf opgelegd.” Philippe De Leener
(zie kader 3), voorzitter van Inter-Mondes
België, noemt dat het ‘paradoxale gebod van
het anders-zijn’: “Alles wat wij als goed ervaren hebben, alles wat wij voor onze eigen
samenleving als vooruitgang beschouwen,
vooral op gebied van mensenrechten, willen
we opleggen aan de anderen. We zeggen wel
dat we hun lokale gebruiken fantastisch
vinden, maar tegelijkertijd moedigen we
hen aan om er zo snel mogelijk vanaf te
stappen en leggen we hen uit hoe het beter
kan. We dringen hen een ideaal op dat we
zelf niet eens kunnen waarmaken.”

Humanitaire getto’s

Dergelijke hulpverleners sluiten zichzelf
trouwens maar al te vaak buiten uit de

wereld waarin ze worden geacht zich te
integreren. Na het werk zoeken ze elkaars
gezelschap op, ze wonen naast elkaar, gaan
samen op café, maken uitstapjes onder blanken. De lokale bevolking ziet met lede ogen
aan hoe er humanitaire getto’s ontstaan. En
ja, soms spelen er veiligheidsoverwegingen
mee bij het ontstaan van deze gesloten gemeenschappen, maar ook als het gevaar
geweken is, blijven ze bestaan. Dat leidt
soms tot absurde en contraproductieve situaties. Michel Galy zegt over zijn verblijf
in Haïti: “Er zijn daar ngo’s die overdreven
voorzorgsmaatregelen hanteren, alsof het
oorlog is, vooral in de wijken van Cité Soleil. Hulpverleners moeten de hele dag per
telefoon doorgeven waar ze precies zijn. Ze
moeten te allen tijde minstens met twee zijn
en mogen geen tas bij zich dragen. Haïti is
getroffen door een vreselijke aardbeving,
maar het is geen oorlogsgebied. Het gevolg
van deze absurde regels is dat westerse
hulpverleners in geïsoleerde forten leven.”

Een wit leger

Los daarvan is het voor veel westerse hulpverleners een natuurlijke reflex om elkaar
op te zoeken, legt Philippe Ryfman uit.
Hij is onderwijscoördinator van de afdeling Ngo en Ontwikkelingssamenwerking

n’GO mei 2015

van het departement Politieke en Sociale
Wetenschappen aan de Sorbonne. “Het is
normaal dat hulpverleners elkaar opzoeken.
Het zijn collega’s, ze hebben gemeenschappelijke interesses. En bovendien zijn ze erg
mobiel: ze komen elkaar telkens opnieuw
tegen, op verschillende plaatsen. Dat schept
een band.” Ook Michel Galy1 komt tot die
conclusie: “Het milieu van de hulporganisaties is een professioneel universum dat
tegelijkertijd grote samenhang en grote versnippering vertoont: het gaat in totaal om
300 000 personen in de hele wereld, voor
¾ westerlingen, die hetzelfde werk doen,
min of meer dezelfde opleiding genoten
hebben… De waarden en de concrete projecten van de ngo’s verschillen natuurlijk wel
van elkaar, maar in de praktijk zie je toch
een bepaalde habitus opduiken, waarvan
de stoere 4x4 misschien wel het meest in
het oog springende symbool vormt, maar
die op sociaal gebied (guest houses met
sateliettelefoons, laptops in restaurants
of nachtclubs…) te vergelijken valt met die
van de expats of VN-medewerkers, met
wie iedere humanitaire hulpverlener eerst
een haat-liefdeverhouding heeft, voor hij
Quel sahel pour les humanitaires Michel
Galy, in Grotius International, juli 2013
1

16
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er zich in sommige gevallen bij aansluit…”.
Sommige hulporganisaties zouden een soort
wit leger vormen, dat geen voeling heeft
met de plaatselijke realiteit. Michel Galy
vindt dat ze (met ze doelt hij vooral op de
grote medische ngo’s) zich in het Zuiden als
cowboys gedragen, die zonder veel aandacht
voor de plaatselijke context hulp komen
verlenen op basis van hun eigen eenzijdige
definitie daarvan. Het is een van de mistoestanden die Léon Koungou aanklaagt.
Hij is onderzoeker aan het departement
Politieke Wetenschappen van de FUNDP
(Namen) en gespecialiseerd in internationale relaties en strategie. Ook hij wijst de
grote medische ngo’s met de vinger: “Veel
westerse ngo’s zijn overmatig gecentraliseerd. Ik denk aan Médecins du Monde, die
hun acties ver van het terrein uitdenken, in
de westerse hoofdsteden. De ngo’s stuurt
daarop hulpverleners ter plaatse die een
beleid moeten invoeren dat meteen weer

wordt stopgezet zodra ze terug zijn in hun
eigen land. En als er al een partnerschap is
met organisaties uit het Zuiden, is dat vaak
maar een façade. De spelers in het Zuiden
lijden onder de dictaten van de ngo’s uit het
noorden. Het Noorden heeft financiële middelen, het Noorden heeft geloofwaardigheid,
het Noorden krijgt de kans om te spreken
op bepaalde fora waar fondsen gemobiliseerd kunnen worden. De partners uit het
Zuiden worden als onmondige kinderen
behandeld. Vaak moeten ze de acties die ze
hebben opgestart met hun collega’s uit het
Noorden achteraf noodgedwongen stopzetten bij gebrek aan middelen. Er moet meer
geïnvesteerd worden in de overdracht aan
plaatselijke krachten.”NB

N.B.: Médecins du Monde werd opgericht op aansturen van Bernard
Kouchner, fervente verdediger (en één van de bedenkers) van het
concept van het recht op humanitaire inmenging. Het concept was
aanleiding tot een breuk met Artsen zonder Grenzen, die vinden
dat dit recht indruist tegen de plicht van neutraliteit van de ngo’s.
Het recht op inmenging, dat inhoudt dat in bepaalde uitzonderlijke
gezondheidsomstandigheden de soevereiniteit van de staten in vraag
gesteld mag worden, is één van de redenen waarom Médecins du
Monde vaak het mikpunt van anti-imperialistische kritiek is.

Zelfverklaarde cowboys

Deze schetsen doen denken aan de polemiek die ontstond rond de medische hulpverlening vanuit het Westen ten tijde van

Michel Galy

Pénélope Larzillière
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Een verhaal over maniok
Philippe De Leener
vertelt een veelzeggende
anekdote over zijn eerste
stappen in de ontwikkelingssamenwerking:
“In het kader van mijn
studie landbouwkunde
aan de UCL nam ik
deel aan een onderzoeksprogramma van
het IITA in Nigeria.”
“Ik moest een bepaalde ziekte
die de maniok trof zien uit te
roeien. Mijn proefpercelen

lagen vlak naast een akker
van Nigeriaanse boeren. Op
een dag maakte ik een praatje
met een van hen over de
maniokziekte, die moeilijk
te bestrijden bleek. Hij vroeg
zich af wat ik met mijn maniok ging doen, die niet te eten
was. Hij vond dat zijn maniok
prima smaakte. Hij deed
ook onderzoek, maar dan
wel om de ziekte nog erger te
maken. Zijn vrouw verkocht
de bladeren met enorm veel
succes op de markt, omdat ze

zo’n bijzondere smaak hadden. Zijn maniok bracht twee
keer meer op dan de mijne. Ik
stond paf. Wat kwam ik daar
eigenlijk doen? Ik praatte
met meer boeren en ontdekte
een heel andere wereld, met
een heel andere logica, heel
andere opvattingen over landbouw. Het werd me duidelijk
dat wat ik op de universiteit
leerde mijlenver afstond van
de realiteit van de mensen
voor wie ons onderzoek
bedoeld was.”

de aardbeving in Haïti. Velen
namen toen het woord imperialisme in de mond, vanwege
het gebrek aan samenwerking
tussen de westerse ngo’s die ter
plaatse kwamen en de lokale
organisaties. Rony Brauman
Damien Hazard
wuifde die kritiek weg, omdat
ze, volgens hem, geen rekening hield met
de realiteit op het terrein, de heersende
chaos. Op zo’n moment komt de humanitaire cowboy tot zijn recht, vindt Brauman:
“Natuurlijk zijn er cowboys bij AZG. Ik ben
zelf ook zo’n type geweest en ik keur het
niet af. Cowboys hebben hun verdiensten,
vooral in gevaarlijke of chaotische situaties.
Een cowboy gooit zich meteen in de strijd,
hij doet wat gedaan moet worden, zonder
omwegen. Op bepaalde momenten hebben
die zogenaamde cowboys ons al goede diensten bewezen. Ik denk bijvoorbeeld aan de
crisis na de aardbeving in Haïti. Er zijn toen
15 000 chirurgische ingrepen uitgevoerd.
Weinig mensen kunnen zich daar iets bij
voorstellen, maar het is ongezien. Als er dan
kritiek komt omdat er te weinig coördinatie
was tussen hulporganisaties, vind ik dat niet
helemaal fair. Je kunt iemand niet verwijten
dat hij het onmogelijke niet gedaan heeft.
We moesten allemaal improviseren. En op
zo’n moment is een cowboy-achtige instelling net goed.”
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“Humanitaire hulp is hoe dan
ook gelinkt aan een context van
overheersing of imperialisme.”
Onvermijdelijke
asymmetrie

Een cowboymentaliteit zou dus nuttig of
zelfs noodzakelijk kunnen zijn in noodsituaties. Als de cowboy echter de norm wordt,
veroorzaakt hij meer kwaad dan goed. Dat
is vooral zo bij langetermijnprojecten. Het
lijkt evident dat de duurzaamheid van een
project staat of valt met de eigen inbreng
van de begunstigden en dus met een zorgvuldig tot stand gebracht partnerschap.
Maar moet daarbij altijd sprake zijn van
een symmetrische relatie, om iedere dreiging van imperialisme af te wenden? Onze
gesprekspartners denken van niet. Pénélope
Larzillière, sociologe en onderzoekster aan
het IRD (Institut de recherches sur le développement): “Of je dat nu leuk vindt of niet,
humanitaire hulp is hoe dan ook gelinkt
aan een context van overheersing of imperialisme. Het is sowieso een asymmetrisch
gegeven.” Michel Galy denkt er net zo over:
“Er is een fundamentele tegenstelling tussen
de manier waarop de grote westerse ngo’s
functioneren en hun verlangen naar een
wederkerige relatie. Symmetrie is iets dat
pas bereikt kan worden na een langdurige

immersie. In Madagaskar heb ik
bijvoorbeeld katholieke priesters
en nonnen gezien die Malagassisch spraken en die dertig jaar
van hun leven gewijd hadden aan
het structureren van bepaalde
wijken. Zoiets is onvoorstelbaar
voor de grote westerse ngo’s. Bij
de ngo’s in Madagaskar moet de
gemiddelde tijd voor turnover
maximum één jaar zijn.” Rony Léon Koungou
Brauman voegt daaraan toe dat het land
waaruit hulporganisaties afkomstig zijn
– voormalige koloniale mogendheid of iets
gelijkaardigs – een belangrijke factor is die
de mate van asymmetrie van de
relaties tussen coöperant en de
begunstigde bepaalt, maar niet
de enige. De sociale status van
de humanitaire hulpverleners is
even belangrijk. “Zowat de helft
van onze teams in Afrika is Afrikaans, en toch blijft er sprake van
asymmetrie. Onze Afrikaanse
teams bestaan uit mensen die
een hoge sociale status bereikt
hebben. Precies daarom kunnen Philippe De Leener
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De Braziliaanse
ngo’s: een
alternatief
model?
Brazilië is een nieuwe speler in de internationale samenwerking. Damien Hazard, een van
de bestuursleden van de Braziliaanse Vereniging van niet-gouvernementele organisaties,
vindt die frisheid een voordeel op verschillende niveaus. “Omdat ze ook uit het zuidelijk
halfrond komen, kunnen Braziliaanse ngo’s in
veel Afrikaanse landen automatisch op meer
sympathie rekenen. Maar ook hun aanpak is
vernieuwend: ze zijn koplopers op het vlak van
empowerment en participatieve methodes. Met
hun projecten zijn ze erin geslaagd om participatie tot stand te brengen die absoluut geen
illusie is. Bovendien is er de taal, die als vanzelfsprekend een band schept met de doelgroepen in Portugeessprekende delen van Afrika.
En het is méér dan gewoon dezelfde taal: die
taal wordt ook nog eens gezien als de taal van
de gewone man, in tegenstelling tot het Frans
en het Engels, die beschouwd worden als
instrumenten van taalimperialisme, vooral op
grote meetings als het Wereld Sociaal Forum.
Het feit dat Brazilië geen imperialistische taal
(meer) heeft, is een bindmiddel voor Portugeessprekende ngo’s overal ter wereld.”
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“De beste partnerschappen zijn
die waar er conflicten zijn, waar
men het niet met elkaar eens is,
en waar men met die meningsverschillen aan de slag gaat.”
ze, net als westerlingen, beschouwd worden
als bemoeials of indringers. Dat lost het
wederkerigheidsprobleem dus niet op.”

Verklede hulpverleners

Humanitaire hulp impliceert dus altijd een
zekere hiërarchie tussen coöperanten en
lokale bevolking. Die kloof overbruggen
zal niet lukken door op een geforceerde
manier de verschillen tussen beide groepen proberen weg te werken. Toch trappen
vele organisaties in die val. Michel Galy:
“Sommige hulporganisaties verliezen zich
helemaal in imitatiegedrag. Bij sommige
medische ngo’s dragen de hulpverleners een
pakol (een traditionele Afghaanse muts). In
het Nabije Oosten dragen ze een keffiyeh of
djellaba. Er bestaat een soort Afrika voor
blanken op reis. Blanke expats kopen bijvoorbeeld snuisterijen die speciaal voor hen
gemaakt zijn, maar die eigenlijk geen link
hebben met de tradities van het dorp. Hun
pogingen om zich in de plaatselijke cultuur
onder te dompelen zijn nogal onhandig.”

Pénélope Larzillière heeft het over een verkleedpartij die contraproductief is en een
negatieve weerslag heeft op het imago van
hulporganisaties: “Westerlingen die hun
eigen waarden of gedragingen schijnbaar
afzweren en ‘net als de mensen van hier’
doen, worden gezien als bedriegers. Het is
veel gemakkelijker om iemand te accepteren
die ervoor uitkomt waar hij vandaan komt,
wie hij is, en wat hij precies komt doen met
zijn ngo. Een bescheiden, respectvolle en
oplettende houding, zonder zich anders
voor te doen dan men is, is dus het beste.”

Naar een andere vorm
van wederkerigheid

Ook voor Philippe De Leener is zich anders
voordoen dan men is nooit een goede oplossing. “Wat typerend en vaak dramatisch is
voor partnerschappen, is het ontkennen van
conflicten. We willen dat partnerschappen
vlot verlopen, zonder strubbelingen. Maar in
werkelijkheid zijn conflicten net de essentie
van een partnerschap. De beste partner-
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Mission civilisatrice, ingérence humanitaire, Rony
Brauman, in Le monde diplomatique, september 2005

schappen zijn degene waar er conflicten
zijn, waar men het niet met elkaar eens is,
en waar men met die meningsverschillen
aan de slag gaat. Via conflicten ontdekken
we een onbekend facet van onszelf én van
de andere. De andere biedt ons vanuit zijn
anders-zijn iets dat zo totaal verschillend
is van onszelf, dat hij op die manier vragen
oproept over onze eigen manier van zijn,
denken en doen. Waarom denken wij op een
bepaalde manier? Hoe komt dat? Je wordt
met de neus op de feiten gedrukt, en voor
mij is dat een van de voornaamste doelstellingen van een partnerschap. Je kunt uit
dat verschil een vorm van wederkerigheid
putten: datgene waarop het anders-zijn
van de andere gebaseerd is, kan ons helpen
om onszelf en onze eigen vragen beter te
begrijpen.” Ook Léon Koungou zoekt wederkerigheid in die zin: “Men moet begrij-

pen dat wederkerigheid in een hulpcontext
een culturele dimensie kan aannemen. De
partners uit het Zuiden hebben vaak het
gevoel dat zij niet meer kunnen doen dan
assistentie verlenen, alsof er niets is wat ze
het Noorden kunnen bijbrengen. Maar dat
kunnen ze wel, net vanuit hun eigenheid.
Ze kunnen, als samenleving, bijvoorbeeld
een alternatief bieden op het doorgedreven
individualisme van het Noorden. Omdat er
geen sterke staatsstructuur was, hebben de
mensen in het Zuiden geleerd om creatief
te zijn, op verschillende vlakken, en hebben
ze alternatieve netwerken uitgebouwd die
gebaseerd zijn op solidariteit. Het Noorden
kan daarin een inspiratiebron vinden om
zichzelf op die gebieden te hervormen.”
CÉLINE PRÉAUX

Quel sahel pour les humanitaires, Michel Galy, in Grotius International, juli 2013
Foreign Aid: What Happened to Development?, Göran
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n’GO-debat
Moeten we ons ideaal van wederkerigheid tussen
humanitaire organisaties en de lokale bevolking
helemaal opgeven of moeten we ons bezinnen over de
vormen die een dergelijke wederkerigheid kan aannemen? Moeten we het zelfgekozen isolement van
humanitaire hulpverleners doorbreken of moeten
we het aanvaarden als een natuurlijke en soms zelfs
noodzakelijke reflex? Bestaat het despotisme van het
Noorden echt? Hoe komen echte partnerschappen tot
stand? Zijn cowboys soms nuttig of moeten ze verbannen worden uit de humanitaire hulp?
Rony Brauman, Philippe De Leener en
Léon Koungou gaan hierover graag met u
in discussie op 15 juni, van 12 tot 14 u.

Schrijf u hier gratis
in voor het n’GO-debat
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zuiderse wijsheid

Florida Mukarubuga

Met andere ogen kijken

F

lorida Mukarabuga is zo iemand
die rijkdom vindt waar anderen
alleen armoede, ziekte en uitzichtloosheid zien. Ze staat voor
een andere manier van ontwikkelen, een andere manier van kijken. Met
de Rwandese organisatie Amizero en de
hulp van talrijke partners en vrienden
helpt Florida ooit kwetsbare Rwandese
vrouwen om overeind te krabbelen en stap
voor stap een waardig leven uit te bouwen
voor zichzelf en hun kinderen.

Het beste uit ieder mens
naar boven halen

Met Amizero begeleiden we vrouwen die
in precaire omstandigheden leven, zodat
ze zich aan hun kinderen kunnen wijden
én hun rol als burgers kunnen vervullen.
Als je arm bent, als je nauwelijks kleren
hebt, wordt je mening niet gevraagd; de
mensen verwachten niet dat ook jij iets te
zeggen hebt, dat ook jij in staat bent om
met waardevolle ideeën te komen. Ik ben
altijd verbaasd als ik zie hoe gemakkelijk
vrouwen zich daarbij neerleggen, lijdzaam
alsof het leven niet meer is dan wachten
op de dood. De vrouwen met wie we te
maken kregen zaten diep in de put, zowel
door hun levensomstandigheden als door

“Om jezelf uit de
miserie te werken
heb je een toekomstbeeld nodig.”
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het trauma van de genocide op de Tutsi’s
in 1994. We moesten er allereerst voor
zorgen dat ze weer zin in het leven kregen.
Met ons project wilden we hen doen beseffen dat ze hun eigen bestaan richting konden geven, dat ze dingen te zeggen en bij te
dragen hadden.
We wilden deze vrouwen een stap vooruit laten zetten, klein of groot, dat maakte
niet uit. Om jezelf uit de miserie te kunnen werken, heb je een ideaal nodig, een
toekomstbeeld. Bij ons zeggen ze: “Als de
berg niet naar jou komt, zul jij naar de

berg moeten.” Het was mijn taak om tegen
die vrouwen te zeggen dat ze dingen konden realiseren, als ze maar wilden. Daarnaast moeten vrouwen ook aan geld kunnen geraken: hun koopkracht verhogen
kan een bijkomende stap zijn naar meer
waardigheid.

Niet alleen doffe ellende

In 2001 begonnen we onze pogingen om
werkgelegenheid te creëren. Ik begeleidde
een groep van 77 vrouwen. Daar zaten tienermoeders bij, vrouwen met aids, vrou-

wen die door hun man in de steek gelaten
waren, ... Allemaal zaten ze financieel en
psychologisch aan de grond.
We probeerden de vrouwen dus een
bron van inkomsten te bezorgen waarvoor
ze niet al te veel materiaal nodig hadden.
Ook hun analfabetisme mocht geen obstakel vormen. Bovendien wilden we ervoor
zorgen dat er een vorm van solidariteit
ontstond tussen de zwakkere en de sterkere vrouwen.
In die tijd lag de vuilnisbelt van Kigali
op 22 km van het stadscentrum. De rijkere
gezinnen konden een bestelwagen betalen
om hun huisvuil te komen ophalen, maar
de minder gegoede families gooiden hun
afval gewoon waar het uitkwam. Gevolg:
het water raakte verontreinigd, de rioleringen verstopt, het vuil trok honden en
ratten aan, mensen werden ziek. We besloten om daar iets aan te doen en gingen
dus aan de slag om het huishoudelijk afval
te verzamelen, te sorteren, te laten drogen
en te transporteren.
In het begin gingen de vrouwen van deur
tot deur. Af en toe zag ik dat ze de moed
verloren. Het was geen aangenaam werk:
ze droegen het vuilnis in een zak op hun
hoofd en het vocht droop in hun haren, op
hun kleren. Mensen noemden hen ‘de afvalvrouwen’. Ik maakte hen duidelijk dat
ze zich daar niet blind op moesten staren,
dat ze door de neerbuigende commentaren
heen konden kijken als ze hun doel voor

“Door hen te helpen, hielp ik mezelf:
hun moed werkte aanstekelijk.”
ogen hielden: hun salaris op het einde van
de maand.
Ook probeerden we de bewoners van
de wijken waar ze het vuilnis ophaalden
ervan bewust te maken dat het werk dat
deze vrouwen deden noodzakelijk was – ze
speelden een belangrijke rol in de samenleving. Uiteindelijk drong die boodschap
door en werden de vrouwen met meer respect bekeken. Na verloop van tijd konden
de vrouwen kruiwagens kopen om hun
ronde mee te doen, en nu hebben ze zelfs
een vrachtwagen. Ze hebben zich ontpopt
tot echte onderneemsters en hebben de
touwtjes van de coöperatie stevig in handen. Tegenwoordig bedienen ze een gebied
van 3720 huishoudens. Ik zie hoe trots ze
zijn dat ze nu mooie kleren kunnen kopen,
dat ze een bankrekening hebben. Onlangs
hebben ze zelfs geld bijeengelegd voor een
fonds om de armen te helpen.

Een milieuvriendelijk
alternatief

Toen we zover waren, begonnen we na te
denken over een manier om het gedroogde
en gesorteerde afval een tweede leven te
geven. We kregen het idee om er biobrandstof van te maken, die gebruikt kon worden om mee te koken. Hij zou de plaats
innemen van houtskool, zodat er minder

bomen gekapt moesten worden. Onze fabriek produceert ondertussen twee ton
biobrandstof per dag en de unit is erop gemaakt om elders gemakkelijk gereproduceerd te kunnen worden. We beginnen nog
maar pas, maar stoten al op weerstand; de
mensen houden niet van verandering, ook
al zijn onze bolletjes goedkoper dan houtskool. Maar net als toen we met de vuilnisophaling begonnen, zetten we in op sensibilisering, wijk per wijk, en we gebruiken
onze brandstof zelf om aan te tonen dat hij
niet giftig is, zoals sommigen vrezen.

Een andere kijk
op ontwikkeling

Al te vaak werden ontwikkelingsprojecten in het verleden door buitenstaanders
bedacht: je zag ze aankomen in hun 4x4’s
met hun grote plannen en een heleboel
middelen, maar als je na afloop bekeek wat
het had opgeleverd, bleek het vaak “veel
geschreeuw om weinig wol”1.
Wij doen precies het tegenovergestelde:
we zijn begonnen met heel weinig startkapitaal. Maar als je vandaag ziet hoe die
vrouwen vol trots op eigen benen staan,
dan is het duidelijk dat we een enorme
weg hebben afgelegd. Ons doorzettings1

Lees daarover ook het dossier in dit nummer.
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“Als je leven een cirkel is die begint en
eindigt bij jezelf, dan verdwijnt hij op het
moment dat jij er niet meer bent!”
vermogen heeft geloond. Deze vrouwen
zijn hun eigen baas. Het gezegde wil dat
“een gevende hand meer waard is dan een
ontvangende”, maar soms heb je een duwtje in de rug nodig om op gang te komen.
Amizero heeft hen dat duwtje gegeven,
heeft hen gesteund op moeilijke momenten, en hun onderlinge solidariteit heeft de
rest gedaan. Als er spanningen waren tussen de vrouwen, hebben we ons daar niet
mee bemoeid. We hadden er vertrouwen in
dat de groep het zelf kon oplossen. Ik ben
van nature iemand die vertrouwen heeft,
maar het is ook een bewuste strategie. Je
moet het beste in ieder mens aanspreken.
En wat mijzelf betreft: die vrouwen hebben me uit mijn isolement gehaald. Ook
ik ging na de genocide door een moeilijke
periode: ik was mijn dochter en verschillende andere familieleden verloren. Door
de vrouwen te helpen, hielp ik mezelf: hun
moed werkte aanstekelijk.
Ik hou ervan mijn plicht te doen – ik
doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt
en draag een klein stukje bij aan het werk
van anderen. Ik doorbreek mijn egoïsme
omdat er mensen zijn die me nodig hebben. En bovendien krijg ik er veel voor terug: zoveel mensen hebben het beste van
zichzelf gegeven aan dit project. Het was

alsof er zich een ketting van solidariteit
vormde, zowel noord-zuid als zuid-zuid.
Als ik ergens mensen ontmoet, geef ik hen
graag huiswerk. “Stel je de vraag: Wat heb
je gedaan voor de anderen?” En niet om
het even welke anderen: wat heb je gedaan
voor degenen die zwakker zijn dan jij? Het
mag een obsessie lijken, maar voor mij is
het belangrijk. Als je leven een cirkel is die
begint en eindigt bij jezelf, dan verdwijnt
hij op het moment dat jij er niet meer bent!
TEKST OPGETEKEND DOOR
WIVINE HYNDERICK

Het project
Amizero is een organisatie die zich
sinds 1992 inzet voor de ontplooiing
van vrouwen in Rwanda. De naam
betekent hoop in het Kinyarwanda.
Op verschillende manieren stimuleert de organisatie vrouwen in
moeilijke omstandigheden om hun
competenties te ontwikkelen. Daarbij zet ze specifiek in op begeleiding
bij het creëren van werkgelegenheid.
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Waarden en vooroordelen
Vooroordelen schakelen we niet alleen in als overlevingsreflex of als
veiligheidsmechanisme, maar ook in waarden- en gedragsconflicten. Een klein verschil
in levensstijl kan de gemoederen al doen oplaaien. Wat normaal is voor de ene, is voor
de andere choquerend. Gelukkig zijn er manieren om het veld te ontmijnen.

episode 8
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Uitgesproken vooroordelen
drukken vaak twee tegenovergestelde waarden uit.

De methode van kritieke incidenten
Vooroordelen kunnen heel kwetsend geformuleerd worden: “kruip terug in je boom,
zuurkoolvreter, luilak, racist, idioot, dommerik, denk jij af en toe eens na?…”. Achter deze
woorden schuilen ook waardenkwesties.

A

frikanen zouden systematisch
te laat komen, geen doorzettingsvermogen hebben, ongedisciplineerd en slecht georganiseerd zijn. Duitsers zouden
ultrapunctueel zijn, strikt, extreem georganiseerd, niet verfijnd, gierig en als het
ook nog even kan nazi. Ze drinken alleen
bier en eten alleen maar worst of zuurkool.
Dezelfde oefening kan je doen met Amerikanen, Marokkanen, Fransen, blondines,

Het analytisch rooster van
Cohen-Émerique in 7 vragen
1. Welke zijn de betrokken partijen in deze interculturele situatie? Beschrijf ze.
2. In welke context speelt de situatie zich af (plaats, situatie,
enz.)?
3. Beschrijf de shocksituatie
(gevoelens, ervaringen, fysieke
indrukken, enz.)
4. Wat is het referentiekader van
de verteller die de shock ervaart
(zijn voorstellingen, waarden,
vooroordelen, enz.)?
5. Tegenover de beschrijving in
vraag 4, welk beeld krijgen we

van de hoofdrolspeler in het
verhaal, met name de gesprekspartner die aanleiding gaf tot
het kritieke incident? (neutraal,
negatief, belachelijk, gestigmatiseerd, positief, reëel, irreëel,
enz.)
6. Wat zijn de hypotheses over het
referentiekader van de gesprekspartner, dat bij de verteller een schok teweegbrengt?
7. Wat zijn de diepere, algemene
problemen die uit het incident
voortkomen?
De Carnets de n’GO publiceerden
een nummer over deze tool.
Klik hier.

vooroordelen ontkrachten...
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“Verschillen in gedrag
kunnen shocks, onbegrip
en vooroordelen uitlokken.”

Doe de Schwartztest
Shalom Schwartz is professor sociale psychologie
aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Zijn
werk werd gepubliceerd in Toward a Universal
Structure of Human Values, in Journal of Personnality and Social Psychology (1987). Samen met
collega’s ontwikkelde hij tien basiswaarden die in
alle culturen zouden voorkomen en aan de hand
waarvan hij alle andere waarden kon klasseren. In
veertig vragen weet je wat jouw profiel is.

De theorie:
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-sociologie-2006-4-page-929.htm

De test:
http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/201501-12/10-valeurs-schwartz

dikke mensen, oudjes, vrouwen, mannen…
Telkens zouden gelijkaardige beschouwingen naar boven komen.
Als je wat preciezer kijkt, merk je dat
dergelijke uitspraken, die we op digitale
fora vinden, vaak naar waarden verwijzen. Veel van die “troetelwoordjes” zijn
eigenlijk heel direct verwoord: arrogantie of neerbuigendheid, luiheid, domheid,
ongeorganiseerdheid en armoede spreken
voor zich. Het verwijt aan de andere is trouwens impliciet een kwaliteit die we onszelf
toekennen. Zij zijn luilakken, dus wij zijn
bezige bijen. Zij zijn puriteinen, dus zijn
wij open van geest enzovoort. Nog subtieler
kan een kwaliteit heel verdacht worden als
ze verbonden is met andere karakteristieken. Breng de kwaliteit ‘georganiseerd’ in
verband met strikt, hyperpunctueel en je
krijgt een rigide beeld. Als je daar nog eens
nazi aan toevoegt, krijg je meteen koude rillingen. Een strikte, geordende en extreem
punctuele nazi voert ons naar een van de
somberste uren van onze geschiedenis.

Van vooroordeel naar
waardensysteem

Grote wetenschappers, van Weber over
Durkeim of Talcott Parsons, Kohlberg of
Toffler tot Schwartz, hebben het waardebegrip bestudeerd en ze kwamen ongeveer allemaal tot dezelfde conclusie dat
het “principes zijn die ons leven en handelen helpen leiden, idealen die ons waardering en bewondering opleveren als we
ze toepassen”. Bij vooroordelen schetsen
woorden een waardensysteem waarmee
men de doelgroep wil ontwaarden. Als de
Duitsers zoals hiervóór beschreven worden, zijn ze misschien wel rijker maar niet
direct benijdenswaardig. Dit is meteen
één van de functies van vooroordelen: het
zelfvertrouwen of het vertrouwen van een
groep behouden of verhogen, waarde aan
jezelf toekennen en daarbij de andere groep
ontwaarden (zie kader).
Als je waardenschalen tegenover elkaar
plaatst, merk je nochtans dat het conflict
niet zozeer op dat niveau plaatsheeft, maar

© BRUNOBARILLARI - FOTOLIA
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Omdat we zo’n aversie hebben tegen antiwaarden, worden we vaak de speelbal van onze emoties, waardoor we de situatie niet meer vanop een
afstand kunnen bekijken
wel op het niveau van de genormeerde gedragingen die met de waarden gepaard
gaan. Een voorbeeld: stiptheid. In westerse
landen is het een vorm van respect voor
de andere om op tijd te komen en de ander
zijn kostbare tijd niet te verdoen. Iemand
erop wijzen dat hij te laat is, is hem tegelijk
een gebrek aan respect aanwrijven. Maar
respect is een waarde die in alle culturen
hoog in het vaandel wordt gedragen (zie kader), terwijl stiptheid niet overal als betuiging van respect wordt gezien. Afrikanen1
vinden dat westerlingen meer aandacht
hebben voor tijdsbeheersing dan voor
persoonlijke relaties. Bij hen is vooral
de duur van de tijd die je met de andere
doorbrengt een teken van respect en niet
de stiptheid van de afspraak. Een klein
semantisch verschil, maar een groot
verschil in gedrag. Het is daarom niet
onbegrijpelijk dat er soms onderlinge
misverstanden ontstaan…
Wetende dat dit meteen een grote veralgemening is, die de westerlingen als allemaal
gelijk beschouwt en hetzelfde doet met de
Afrikanen.
1

Choquerend gedrag

Het verhaal van twee kussende tieners op
de Brusselse metro is typisch2. Voor de
meeste reizigers is er niets aan de hand.
Voor een Rwandese vluchteling van 32 is
dit allesbehalve normaal. In zijn land zou
dit als ongelooflijk onkuis gezien worden.
Zo’n afwijkend gedrag kan choqueren... En
vooroordelen oproepen. Om daarmee om
te gaan stelde Margalit Chohen-Émerique,
psycho-socioloog en pionier in interculturaliteit, een analytisch rooster samen van
cultuurschokken. Het overzicht, genaamd
de “methode van kritieke incidenten”, dient
om het referentiekader van de andere te
begrijpen en zo de impact van de shock te
beperken en samenleven te bevorderen (zie
kader).
Deze manier van kijken toont ook hoe
waarden en antiwaarden zich tot elkaar
verhouden. De eerste zijn positief omdat
ze verband houden met ideale principes.
Geluk, familiale veiligheid, vriendschap,
vriendelijkheid, respect, succes, vrijheid,
Voorbeeld bestudeerd door Xavière Remacle, pedagogische coördinator en lesgever bij
C.B.A.I.
2
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Functies van vooroordelen
Vooroordelen zijn houdingen met negatieve of positieve connotatie tegenover
bepaalde individuen omdat ze tot een
bepaalde groep behoren (Brown, 1995).
Psycho-sociologen zien vier hoofd
functies:
1. Verdedigingsinstrument tegen
angst. Door simplificatie van het
onbekende maakt het vooroordeel
de wereld duidelijk en minder complex (Niklas, 1983).
2. Stabilisator van de sociale waarde.
Verschillende experimenten hebben aangetoond dat vooroordelen scherper en actiever worden
gebruikt als mensen hun zelfbeeld
opnieuw moeten opkrikken na een
mislukking, een persoonlijke frustratie of verlies (Fein & Spencer,
1997; Guimond, 2006).
3. Schepper en stabilisator van een
machtsverhouding tussen groepen door mythes die de sociale
hiërarchie beklemtonen (racisme,
seksisme, nationalisme, verdienste,
enz.). De positie van de dominante
groep wordt erdoor opgewaardeerd
en de andere groepen worden lager
geplaatst (Sidanius & Pratto, 1999).
4. Een sociaal aanvaarde uitlaatklep
voor agressiviteit tegenover iets of
een groep (Talcott Parsons, 1951).

Alltag, Vorurteile und interkulturelles
Lernen. Du quotidien, des préjugés et
de l’apprentissage interculturel. Hans
Nicklas (1983). Bad Honnef Paris.
Prejudice: Its social psychology.
Brown, Rupert J. (1995). Oxford:
Blackwell.
Prejudice as self-image maintenance:
Affirming the self through derogating others. Fein S., & Spencer, S.J.
(1997). Journal of Personality and
Social Psychology, 73, 31-44.
La fonction sociale des préjugés
ethniques. Guimond, Serge (2006),
Cahiers de l’Urmis, 10-11.
Certain Primary Sources and Patterns of Aggression in the Social
Structure of the Western World. Parsons, Talcott (1947). William Alanson
White Psychiatric Foundation.
The Social System. Parsons, Talcott
(1951). Routledge & Kegan Paul Ltd.
Social dominance: An intergroup
theory of social hierarchy and oppression. Sindanius, Jim, & Pratto,
Felicia (1999). New York: Cambridge
University Press.
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onafhankelijkheid, autonomie zijn waarden
die weinig wrijving uitlokken. Andere zoals
macht, veiligheid, hedonisme en traditie
lokken makkelijker discussies uit. Sommige thema’s zorgen bijna onmiddellijk voor
conflicten: vooruitgang en openheid voor
verandering staan tegenover continuïteit
en traditie.

Antiwaarden:
onverdraaglijk gedrag

Conflicten ontstaan vaak door een allergie
voor antiwaarden. Een eenvoudig voorbeeld: werk en luiheid. Als werken heel
sterk gewaardeerd wordt en sociaal gewenst is, kan men een ware allergie voor
luiheid hebben: “Ik kan luie mensen niet
uitstaan”. Als je dan geconfronteerd wordt

vooroordelen ontkrachten...

episode 8

n’GO mei 2015

32

| meer weten
Identification de segments de valeurs pan-européens par un
modèle logit sur les rangs avec regroupements successifs.
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http://wak2.web.rice.edu/bio/My%20Reprints/
Identification%20de%20segments.pdf

met een luie medemens krijg je stress of
ga je je opwinden. In interculturele contexten zijn dergelijke intoleranties schering en inslag: “Ik kan niet tegen parasitisme, nonchalance, fatalisme, vaagheid,
onzekerheid, het onvoorziene…” In veel
gevallen is dit de kijk van het Noorden
op het Zuiden.
Nu moeten we alleen nog weten hoe
sommigen de veralgemening maken tot
bijvoorbeeld “Afrikanen zijn lui”. Hersenmechanismen – en in het bijzonder
die van vervorming – spelen hierin
een belangrijke rol. Bijvoorbeeld: het
is warm in Afrika, ze zijn lusteloos en
goedlachs, ze werken niet veel – vandaar
dat ze nauwelijks ontwikkeld zijn – en
dus lui. Bewijs geleverd. Die redenering
is volkomen krom, maar heeft nochtans
veel aanhangers.

lijkt: als de waarde onafhankelijkheid is
(ik wil graag onafhankelijk zijn) en de
antiwaarde is afhankelijkheid (ik kan er
niet tegen om afhankelijk te zijn), moet
je proberen om tien, elf of vijftien nadelen van onafhankelijkheid te zoeken
en evenveel voordelen van afhankelijkheid… Het doel is niet om uiteindelijk
naar de antiwaarden te neigen, maar zich
te bevrijden van je emotionele reactiesnelheid: “Ik ben er nog altijd niet voor,
maar als ik ermee in contact kom, dan
wind ik me niet meer op…” Efficiëntie
bewezen.
PIERRE BIÉLANDE

Irriterend kalm

Wat doe je eraan? Je kan het aanpakken
op de manier van Jacques Fradin: kijken
op een manier waarop je nog nooit hebt
gekeken, met name vragen naar de nadelen van waarden en de voordelen van
antiwaarden. Een voorbeeld verduide-

Dit artikel werd geschreven
in samenwerking met het INC
www.neurocognitivism.com
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instrument world café

Goed nieuws voor wie zijn helderste momenten aan de cafétoog
beleeft: World Café verheft het gesprek tussen pot en pint tot een
efficiënte brainstormmethode. Omdat mensen zich nu eenmaal
van hun meest productieve kant tonen als ze samenkomen in een
informele context. Mits een minimum aantal regels…

World Café Als cafépraat
intelligent wordt

© RAWPIXEL LTD - ISTOCK

instrument world café

n’GO mei 2015

34

“

World Café is een schitterend instrument
om collectieve intelligentie te genereren:
mensen spelen in op elkaar en op de gespreksstof van de vorige rondes, waardoor ze
de intelligentie doen groeien.

| getuigenis

Vergeet de professionele seminariezaal, vergeet
het praktische vergaderlokaal met flipchart en
beamer. Wil je mensen ongestoord en met vrije
geest laten doorbomen rond een uitdaging en
zoveel mogelijk ideeën verzamelen, dan draait
alles om context, sfeer.

D

at is de essentie van de uiterst
eenvoudige, maar doeltreffende
inspraakmethode World Café.
Hoe beter je erin slaagt een informele café-ambiance te creëren,
hoe geslaagder het proces. Een fijne ruimte,
verspreide tafeltjes met stoelen, drankgelegenheid, en een paar open vragen. Meer heeft
World Café nauwelijks om het lijf. De context
is de structuur.

Katleen Van Slagmolen, coördinator Dienst Diversiteit en
Gelijke Kansen van de stad Leuven
« World Café is een methode die
een enorme flexibiliteit en creativiteit toelaat, maar tegelijk een
goed kader schept. Wij zochten als
dienst Diversiteit en Gelijke Kansen een methodiek om het middenveld en etnisch-culturele minderheden samen te laten nadenken
over thema’s die hen aanbelangen.
Maar tegelijk wilden we vermijden dat de deelnemers dit enkel
als een forum zagen om te zeggen
‘wat de stad moet doen’. Met goed
overwogen vragen zijn we erin
geslaagd de vinger te leggen op
wat er leeft bij de burgers én een
reflectie op gang te brengen over

wat we daar sámen aan kunnen
doen, welke verantwoordelijkheid
ieder kan dragen. Het gevoel dat
‘mijn mening van belang is’ heeft
een grote dynamiek op gang gebracht. Door de kleine gespreksgroepen is het contact persoonlijk
en wordt iedereen uit zijn tent gelokt, wat een groot groepsproces
nooit kan bereiken. Tot slot nog
een niet te verwaarlozen troef: de
output van een goed voorbereid
World Café draagt in zich reeds
de kiemen van de volgende stappen. Het is zoveel meer dan een
platform om ‘je zak te ledigen’. »

instrument world café
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| hoe verloopt een World Café?
Een World Café vergt een minimale
voorbereiding. Dit is het draaiboek:

Stap 1

© JACKF - FOTOLIA

Zoek een sfeervolle ruimte en creëer een
ongedwongen café-ambiance. Nodig je
doelgroep op een creatieve en informele
manier uit.

Ongeremd spuien

Stef Steyaert, begeleider van participatieve
processen, zette talrijke World Cafés op.
Hij wijst op een aantal minimale vereisten
opdat de methode haar beste resultaten
levert. “World Café is een typische large
group intervention-methode, die een ongelimiteerd aantal participanten aankan,
maar minimaal een honderdtal deelnemers vereist. Je zet deze brainstormtechniek in tijdens de verkenningsfase, wanneer je zoveel mogelijk ideeën wil vergaren
rond een thema. Het is een schitterend

Stap 2
Verdeel de deelnemers bij aankomst in kleine
groepen van 4 à 5 personen. De samenstelling kies je zelf: wens je zo veel mogelijk
diversiteit rond één tafel, of verkies je homogene gespreksgroepjes? Er bestaan talrijke
creatieve manieren om de deelnemers aan
een gespreksgroep toe te wijzen. Zo kan je
bij aankomst kwartetkaarten uitdelen, die
mensen willekeurig aan een tafel toewijzen.
Een speelse verdeeltechniek kan vooraf reeds
heel wat ambiance creëren.

Stap 3
Licht het thema of de vraag kort plenair
toe. Vervolgens gaan de gespreksrondes van
start. Op elke tafel ligt een template met een
open vraag, De template structureert op een
losse en creatieve manier de verschillende
gespreksrondes: dat kan met concentrische
cirkels rond de basisvraag, met tekstbalonnen rond de vraag enzovoort. Er zijn drie tot
vier rondes van verschillende duur. De eerste
ronde duurt 45 minuten, waarin de deelnemers zo veel mogelijk ideeën aanbrengen en

met elkaar in gesprek gaan. Alle bedenkingen
worden op de template genoteerd. Bij voorkeur behandelt elke tafel een andere vraag.
Bij het signaal gaat de tweede ronde (30
minuten) van start: alle deelnemers schuiven
door naar de volgende tafel, behalve één ‘rapporteur’, die achterblijft en voor zijn nieuwe
tafelgenoten het gesprek van de eerste ronde
samenvat. Daarop gaat het gesprek verder,
met nieuwe input van de tafel.
De derde ronde, die 25 minuten duurt, doet
dit doorschuifproces nog eens over, voor een
volgende lading ideeën.
TIP: In elke ronde kan per tafel telkens
dezelfde vraag behandeld worden, maar men
kan ook per ronde een andere dimensie toevoegen. Een voorbeeld:
✔✔ Ronde 1: wat zijn mogelijkheden om de
buurt aangenamer te maken?
✔✔ Ronde 2: wat kunnen we zelf, waarvoor
hebben we niemand nodig?
✔✔ Ronde 3: Wat zouden we samen met anderen kunnen aanpakken?

Stap 4
Na de gespreksrondes wordt de oogst van
ideeën aan de groep voorgesteld. Geef geen
saaie samenvatting per tafel, want dit breekt
de informele cafésfeer. Laat mensen met
een glas vrij rondlopen langs de tafels om de
ideeën zelf te bekijken en mogelijk weer in gesprek te treden. Of laat elke tafel een gechronometreerde elevator-pitch houden. Bewaak
vooral het energieniveau en de ongedwongen
sfeer in de groep.
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“World café geeft mensen energie.
Een aantal zal achteraf vragende partij zijn
om dingen concreet aan te pakken.”
| de voordelen

instrument om collectieve intelligentie te
genereren: in drie tot vier gespreksrondes discussiëren mensen rond een vraag,
waarbij ze op elkaar inspelen en op de gespreksstof van de vorige rondes, waardoor
ze de intelligentie doen groeien. Verwacht
na een World Café geen kant-en-klaar
draaiboek, geen beleidsaanbevelingen of
gevalideerd actieplan, wel een veelheid aan
materiaal om achteraf mee aan de slag te
gaan. Daarom is World Café ook zo zinvol
aan het begin van een project: het is een
participatief brainstormproces dat mensen bijzonder veel energie geeft, waarna
een aantal vragende partij zullen zijn om
dingen concreet aan te pakken.”
World Café mag dan bijzonder ongedwongen en eenvoudig zijn in zijn opzet, twee
structurerende elementen verdienen toch
voldoende aandacht: de vraagstelling en de
template. De vragen moeten zo open mogelijk geformuleerd zijn zodat ze de geesten opentrekken en aanzetten om in alle
mogelijke richtingen na te denken: “Hoe

––World Café is een goedkope techniek, die
nauwelijks materiaal of begeleiding vergt
––World Café is een methode die
energie en enthousiasme opwekt
––World Café genereert een grote
hoeveelheid bruikbaar (ruw) materiaal
––World Café laat grote groepen deelnemen
aan een participatief proces

| de beperkingen
© BRAD PICT - FOTOLIA

Doordachte eenvoud

––World Café is eenvoudig en toegankelijk

––World Café is behoorlijk tijdsintensief als proces
––World Café is pas zinvol vanaf een
100-tal deelnemers
––World Café draagt het risiko vrijblijvend te zijn. Als
“toogdiscussie” beperkt het participatiegehalte van
World Café zich tot het denken. Het doen, het samen
engagement opnemen vergt andere methodes

instrument world café

“

In lokale gemeenschappen
is het participatieve denken,
het collectief vormgeven aan een
gemeenschap diep geworteld.

| meer weten
Internet
www.theworldcafe.com
www.levuur.be

U kent een interessant werkinstrument dat waardevol is in een
context van ontwikkelingssamenwerking? Laat het ons weten!

zouden we…”, “wat zijn ideeën om…”, “op
welke manier…” zijn voorbeelden van goede open vragen. Ja/neen-vragen (“denk je
dat…”) zijn uit den boze. Ook de template,
die op elke tafel ligt met de centrale vraag
en daarrond ruimte om de ideeën te structureren, moet zorgvuldig uitgewerkt worden. Helemaal in de sfeer van het cafégebeuren is deze template een informeel en
speels, maar vooral eenvoudig document.
Laat je creativiteit de vrije loop. Bij World
Café is beknotting taboe.
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Ieder een stuk van het laken

Door zijn ongestructureerde, informele
vorm is het World Café vooral een collectieve verantwoordelijkheid, een zelffaciliterend groepsgesprek, zegt Stef Steyaert.
“Strikt genomen heeft een World Café geen
echte moderator nodig, maar wel een minimale omkadering waarbij iemand de plenaire instructies geeft en de tijd in het oog
houdt. Tafelbegeleiders hoeven niet. De
lead-facilitator kan rondlopen en mogelijke onevenwichten in deelname corrigeren.

n’GO mei 2015

“Een goed opgezet World
Café is een gebeuren dat
ongelooflijk veel positieve
energie vrijmaakt.”
Stef Steyaert

De rapporteur, die na elke ronde aan zijn
oude tafel blijft zitten om de nieuwkomers
te briefen over het gesprek van de vorige
ronde, kan een vaste, daartoe aangeduide
persoon zijn, maar eigenlijk zie ik liever
telkens een andere rapporteur, want mensen maken altijd een subjectieve selectie
van een gesprek. Ook het noteren van de
ideeën op de template is bij voorkeur een
collectieve oefening.”

South-proof

Dat collectieve aspect maakt World café
tot een bijzonder geschikt instrument om
groepen in het Zuiden te begeleiden. “Heel
wat van onze participatieve methoden
vinden hun oorsprong in het Zuiden”, zegt
Stef Steyaert. “In lokale gemeenschappen
is het participatieve denken, het collectief
vormgeven aan een gemeenschap diep

geworteld. World Café sluit nauw aan bij
de praatcultuur, die vooral in Afrika sterk
ontwikkeld is.”
“Een goed opgezet World Café is een gebeuren dat ongelooflijk veel positieve energie vrijmaakt”, besluit Stef Steyaert, “maar
dé grote valkuil is dat het gebruikt wordt
bij processen waarvoor het niet geschikt is,
zoals beleidsvoorbereidend werk.” Energie
losmaken en ideeën vergaren: dat zijn de
grootste troeven van World Café.
SYLVIE WALRAEVENS
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| stem van
de expert

Mawuna
Remarque
Koutonin

Mawuna Koutonin is een vredesactivist met een
onvermoeibare motivatie om mensen ertoe aan te
zetten hun potentieel aan te boren en hun dromen
na te jagen, ongeacht hun achtergrond. Hij is uitgever van de website SiliconAfrica.com, stichter van
Goodbuzz.net, en sociale activist voor Africa Renaissance. Koutonin werkt aan zijn ultieme droom om in
2017 een school voor human potential development
van wereldniveau te openen in Afrika.

Waarom zijn blanke mensen expats
en de rest migranten?
Mensen die naar
een ander land
verhuizen om er te
gaan werken, zijn
expats. Of wacht,
nee: dat geldt
alleen voor blanken.
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n het lexicon van de menselijke migratie zijn er nog altijd hiërarchische
woorden, die als doel hebben blanke
mensen boven alle anderen te plaatsen. Het woord expat is er zo eentje.
Wat is een expat? En wie is een expat?
Volgens Wikipedia is een expatriate,
afgekort expat, iemand die tijdelijk of
permanent in een ander land verblijft dan
zijn geboorteland. Het woord is afgeleid
van het Latijnse ex (‘uit, buiten’) en patria
(‘vaderland’).

Op basis van die definitie zou je denken
dat iedereen die een bepaalde tijd in het
buitenland gaat werken, een expat is,
ongeacht zijn huidskleur of land van herkomst. Maar in werkelijkheid is dat niet
het geval: kennelijk mogen alleen blanke
Westerlingen zich expats noemen.
Afrikanen zijn migranten. Arabieren
zijn migranten. Aziaten zijn migranten.
Maar Europeanen zijn expats, want ze
willen niet zomaar over één kam geschoren worden met die andere bevolkings-

“Om politiek correct te zijn noemen ze gekleurde topprofessionals
‘hooggekwalificeerde migranten’.”
groepen. Ze zijn immers superieur. De
term migranten is voorbehouden voor de
inferieure rassen.
Als je me niet gelooft: The Wall Street
Journal, het toonaangevende financiële
magazine, heeft een blog die gewijd is aan
het leven als expat en onlangs verscheen
daarop een bijdrage met de titel “Who
is an expat, anyway?”. De belangrijkste conclusie ervan luidde: “Sommige
nieuwkomers krijgen het label expat
opgeplakt, andere zijn gewoon migranten.” Welk label je krijgt, hangt af van
je sociale klasse, land van herkomst en
economische status. Het is heel vreemd
hoe sommige mensen in Hong Kong als
expats beschouwd worden, en andere
niet. Iedereen die uit het Westen komt,
is een expat. Filipijnse huishoudhulpen
zijn niet meer dan gasten, al zijn ze hier
tientallen jaren. Mandarijns sprekende
Chinezen van het vasteland worden
zelden expats genoemd… Er wordt met
twee maten en gewichten gewerkt, ook op
politiek niveau.
In Afrika en Europa gebeurt precies
hetzelfde. Afrikaanse topprofessionals die
in Europa gaan werken, worden niet als
expats beschouwd. Het zijn migranten,
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“Als je ‘expats’ ziet in Afrika,
noem ze dan migranten,
net als alle anderen.”
punt uit. “Ik werk voor multinationale organisaties, zowel in de privé- als publieke
sector. Omdat ik zwart of gekleurd ben,
kom ik niet in aanmerking voor de term
expat. Om politiek correct te zijn noemen
ze me een hooggekwalificeerde migrant”,
vertelt een Afrikaanse werknemer.
De meeste blanken ontkennen dat ze
een bevoorrechte positie hebben in een
in wezen racistisch systeem. Dat is ook
logisch. Maar dan is het onze plicht om

ze daarop te wijzen en ze die voorrechten te ontnemen, omdat ze teruggaan op
een voorbijgestreefde ideologie waarin
blanken superieur waren. Als je expats
ziet in Afrika, noem ze dan migranten,
net als alle anderen. Als dat hun blanke
superioriteitsgevoel krenkt, is dat hun
probleem. De politieke ontmanteling van
dit voorbijgestreefde wereldbeeld moet
doorgaan.

Mawuna Remarque Koutonin is hoofdredacteur
van de website SiliconAfrica.com, waarop deze
blogtekst origineel gepubliceerd werd. Volg
@siliconafrica op Twitter.
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